
























http://ec.europa.eu/roaming


http://www.visiteurope.com
http://www.bulgariatravel.org
http://www.visitcyprus.com
http://www.czechtourism.com
http://www.germany-tourism.de
http://www.visitdenmark.com
http://www.spain.info
http://www.visitestonia.com
http://www.franceguide.com
http://www.visitfinland.com
http://www.visitbritain.com
http://www.visitgreece.gr
http://www.hungary.com
http://www.eni.it
http://www.discoverireland.ie
http://www.ont.lu
http://www.visitlithuania.net
http://www.latviatourism.lv
http://www.visitmalta.com
http://www.holland.com
http://www.visitportugal.com
http://www.romaniatourism.com
http://www.visitsweden.com
http://www.slovakia.travel
http://www.slovenia.info
http://www.visitflanders.com
http://www.opt.be
http://www.poland.travel
http://www.austria.info




http://europa.eu
http://europedirect.europa.eu
http://europedirect.europa.eu
http://bookshop.europa.eu


АКО НЕЩАТА СЕ ОБЪРКАТ

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА 
СПЕШНА ПОМОЩ: 112
За връзка със службите за спешна помощ във всяка страна на ЕС и от 
всеки телефон, стационарен или мобилен, наберете безплатно 112.

ЗАГУБЕНИ ИЛИ ОТКРАДНАТИ ВЕЩИ
За всички случаи на кражба се обръщайте към местната полиция. 
Когато предявявате застрахователен иск или иск за обезщетение 
ще трябва да приложите копие от полицейския доклад. Незабавно 
анулирайте всички изгубени или откраднати кредитни карти. Ако 
откраднат паспорта ви, обадете се в консулството или посолството 
на вашата страна и в полицията. Не забравяйте, че ако сте извън ЕС, 
можете да получите помощ от консулството или посолството на всяка 
друга страна от Съюза, ако вашата няма представителство там, където 
се намирате.

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

ПО ИНТЕРНЕТ
Информация за Европейския съюз на всички 
официални езици можете да намерите в интернет на 
портал „Еuropa“: europa.eu

ЛИЧНО
Из цяла Европа има стотици местни информационни 
центрове за ЕС. Адресът на най-близкия до вас 
Europe Direct център можете да намерете на следния 
интернет адрес: europedirect.europa.eu

ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
Europe Direct е службата, която дава отговор на вашите 
въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете 
със службата на безплатния телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11 
(Някои мобилни оператори не позволяват достъп 
до номера, които започват с 00800, или таксуват 
обажданията от тези номера) (или на платения 
телефон + 32 22999696 за обаждания извън ЕС): или на 
интернет адрес europedirect.europa.eu

ПРОЧЕТЕТЕ ЗА ЕВРОПА
Публикациите за ЕС са достъпни на уебсайта на 
EU Bookshop,  само с едно щракване на мишката:
bookshop.europa.eu 

В България също можете да получите информация и брошури за 
Европейския съюз от:

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
КОМИСИя В 
БъЛГАРИя
ул. Г. С. Раковски, 124
София 1000
БъЛГАРИя/BULGARIA
Тел. +359 29335252
Ел. поща: COMM-REP-SOF@
ec.europa.eu 
www.ec.europa.eu/bulgaria 

ИНфОРМАцИОННО 
БюРО НА ЕП
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БъЛГАРИя/BULGARIA
Тел.: +359 29853545
Ел. поща: epsofia@europarl.eu
www.europarl.bg 

Във всички страни на Европейския съюз има представителства 
и служби на Европейската комисия и Европейския парламент. 
Европейският съюз има също делегации в други страни по света.



http://epp.eurostat.ec.europa.eu
http://europa.eu
http://bookshop.europa.eu
http://www.lovelljohns.com


http://europa.eu/travel
http://europa.eu/travel
http://ec.europa.eu/youreurope
http://flaneur.de

